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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sebagai salah satu variasi relasi ekonomi dari proses interaksi sosial 

manusia yang bertujuan mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup, jual 

beli menjadi unsur penting dalam hukum Islam. Karena jual beli pada dasarnya 

merupakan salah satu pengamalan tujuan-tujuan syari‟at atau maqasid al-

syariah yang secara khusus disebutkan oleh Al Ghazali, sebagai upaya 

mempertahankan kehidupan manusia atau hifd al-nafs dan bisa juga dalam 

rangka mendapatkan kemaslahatan ekonomi atau hifd al-mal.1Berdasarkan 

asumsi di atas, jual beli seperti yang telah ditetapkan syarat dan rukunnya 

dalam fiqh muamalah diperbolehkan untuk manusia dengan prinsip umum atau 

konsep fiqh muamalah yaitu mendapatkan maslahah dan menghindari 

mafsadah.2 

Jual beli merupakan salah satu dari transaksi dalam muamalah, untuk 

menjamin keselarasan dan keharmonisan jual beli dibutuhkan kaidah-kaidah 

yang mengaturnya. Sedangkan jual beli yang dilakukan mayoritas masyarakat 

sering menimbulkan petanyaan besar, apakah jual beli tersebut sudah sesuai 

dengan syariat Islam atau tidak, karena minimnya pengetahuan masyarakat 

dalam jual beli tersebut. Syarat jual beli sangatlah banyak, terkadang dua orang 

                                                           
1
 Ahmad Baso, NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam & 

Fundamentalisme Neo-Liberal, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 144. 
2
Ahmad ifham Solihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2010), hlm. 378.  



2 
 

   
 

yang melakukan jual beli atau salah satunya membutuhkan satu syarat atau 

lebih untuk melakukan sebuah transaksi jual beli. Oleh karena itu, disini perlu 

dibahas dan diterangkantentang syarat-syarat jual beli mengenai syarat apa 

yang harus dan yang wajib dan yang dianggap sah dalam jual beli.
3
 

Syarat yang harus ada  dalam setiap jenis jual beli agar jual beli 

tersebutdianggap sah menurut syara‟ secara global akad jual beli harus 

terhindar dari enam macam aib: 

1. Ketidakjelasan (jahalah) 

2. Pemaksaan (al-ikrah) 

3. Pembatasan dengan waktu (at-tauqid) 

4. Kemadaratan (dharar) 

5. Syarat-Syarat yang merusak 

6. Penipuan (gharar). 

Salah satu jual beli yang tidak dibolehkan dalam Islam yaitu jual beli 

gharar sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu 

Hurairah:  

 أَىَّ الٌَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َو َسلََّن ًَهَى َعْي بَْيِع اْلَحَصا ِة َوَعْي بَْيِع اْلَغَز ِر 

Artinya: “ Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam melarang jual beli al-

hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar” (H.R. Muslim).
4
 

Gharar adalah sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, di antara 

ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak 

                                                           
3
Saleh Al-Fauzan, Fiqh Sehari-hari,cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 373. 

4
Imam Muslim, Shahih Muslim, juz IX, Dar Al-Kutub al-Iilmiyyah, Beirut: Libanon, 

hlm 133.  
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bisa diserahterimakan.
5
Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak 

ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah 

maupun menyerahkan objek akad tersebut.
6
 

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW di atas jelas bahwa jual beli gharar 

itu merupakan hal yang dilarang jadi tidak ada alasan bagi kita untuk 

melakukan jual beli yang seperti ini sangat besar mudharat nya apabial kita 

sebagai umat beliau melakukan ataupun melanggar larangan beliau karena ini 

akan menimbulkan perpecahan di internal umat Islam sendiri dan akan 

menimbulkan kebencian karena telah terjadi kecurangan antara penjual dan 

pembeli.
7
 

Salah satu praktek jual beli yang tampak bermasalah adalah yang 

dilakukan di Desa Legokjawa kecamatan Cimerak Pangandaran yaitu dengan 

sistem borongan atau dalam masyarakat setempat disebut dengan sistem 

tebasan yang obyeknya adalah udang yang masih hidup dan masih dalam 

kolam. Padahal seharusnya udang diperjualbelikan jika sudah dipanen dari 

tambak atau sudah di ambil dari laut. Namun di Desa Legokjawa Kecamatan 

Cimerak Pangandaran jual beli udang dengan sistem tebasan yang masih 

berada di kolam dan diukur dengan seberapa besar dan lebar tambak udang 

tersebut.8 penjualan ini hanya berdasarkan kira-kira atau dugaan karena 

                                                           
5
Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2002), hlm 85. 
6
M. Ali Hasan, Berbagai Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2003), hlm 147.  
7
Rafik Isa Beekum, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 72.  

8
Wawancara dengan bapak Agus Alo, selaku pemilik tambak udang yang  melakukan 

jual beli dengan sistem tebasan. Tanggal 24 Januari 2018. 



4 
 

   
 

pembeli atau penjual tidak mengetahui berapa banyak udang yang terdapat di 

dalam tambak tersebut.  

Jual beli dengan sistem tebasan ini, dilakukan dengan cara penjual akan 

menetapkan harga dengan lebar dan sempitnya tambak udang. Setelah 

ditetapkan harga minimal dan maksimal, kemudian penjual akan melakukan 

proses pelelangan untuk menetapkan harga dengan catatan harga tersebut tidak 

boleh melebihi batas minimal yang sudah di tetapkan penjual. Cara yang 

digunakan untuk menentukan pembeli ada beberapa macam di antaranya 

menawarkan terlebih dahulu kepada penduduk setempat yang berpotensi bisa 

untuk membelinya, jika tidak ada maka cara yang selanjutnya dengan cara 

pelelangan dari mulut ke mulut. Apabila sudah ditentukan pembelinya maka 

diumumkan kepada penduduk setempat bahwa tambak udang ini siap 

dipanendan siapa yang ingin membeli dengan sistem eceran harus datang 

kepada si pembeli dengan sistem terbas tersebut di atas.9 

Adanya keganjalan dapat dilihat dari tidak ada kejelasan obyek jual beli 

di dalam tambak udang, padahal pelaksanaan jual beli dalam syariat Islam 

sudah ada aturan-aturan yang dipakai baik dalam takaran, timbangan maupun 

suatu barang yang dapat dihitung. Hal ini untuk mencegah timbulnya 

kemafsadahan yang memungkinkan terjadi kepada pihak pembeli dan pihak 

penjual. 

 

 

                                                           
9
Informasi dari beberapa sumber yang pernah memebeli udang tambak eceran di Desa 

Legokjawa Pangandaran. Tanggal 20 maret  2018. 
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B. Rumusan Masalah  

Permasalahan yang timbul karena adanya jual beli dengan sistem tebas 

terhadap jual beli udang yaitu dapat menimbulkan mafsadah seperti kerugian di 

kemudian hari yang dialami pembeli karena jual beli tebas udang dilakukan 

dengan cara penjual menetapkan harga menggunakan ukuran lebar atau 

sempitnya tambak udang. Yang menjadi obyek jual beli yaitu “udang” tidak 

nampak seberapa besar atau seberapa banyaknya hanya menggunakan cara di 

taksir dengan ukuran tambak tersebut, jual beli dengan sistem ini di takutkan 

terjadinya mafsadah karena tidak jelasnya suatu obyek jual beli. Dari masalah 

tersebut di atas menimbulkan beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan 

masalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli udang dengan sistem tebas yang 

berlaku di Legokjawa Kecamatan Cimerak Pangandaran? 

2. Bagaimana manfaat dan mudharat pelaksanaan jual beli udang dengan 

sistem tebas di Legokjawa Kecamatan Pangandaran? 

3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual 

beli udang dengan sistem tebas di Legokjawa Kecamatan Cimerak 

Pangandaran? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan jual beli udang dengan sistem 

tebas yang berlaku di Legokjawa Kecamatan Cimerak Pangandaran. 
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2. Untuk mengetahui manfaat dan mudharatnya pelaksanaan jual beli 

dengan sistem tebas. 

3. Untuk mengetahui tinjaun hukum ekonomi syariah mengenai praktik 

jual beli udang dengan sistem tebas di Legokjawa kecamatan Cimerak 

Pangandaran. 

D. Studi Terdahulu 

Skripsi yang ditulis oleh Muthharatul Farida, yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan di Desa Bulumanis Kidul 

Margoyoso Pati”10menjelaskan tentang waktu di panen, ikan-ikan yang dijual 

belikan cacat pada obyek jual beli yaitu tercampurnya ikan-ikan yang 

berkualitas tinggi dengan ikan-ikan yang berkualitas rendah, dan cacat tersebut 

diketahui setelah akad terjual, maka hal ini menimbulkan kekecewaan pembeli 

atas mutu ikan tersebut. 

Terdapat beberapa persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan 

penelitian terdahulu yaitu tentang jual beli tebas, namun adapula perbedaannya 

yaitu mengenai obyek, tempat, dan kulitas jika penelitian terdahulu ini 

menyangkut ikan-ikan yang tercampur kulitas rendah dan kulitas tinggi serta 

kecacatan obyek yang diperjualbelikan diketahui setelah akad berlangsung. 

Adapun penelitian yang penulis lakukan tidak adanya pengetahuan seberapa 

banyak udang yang menjadi obyek jual beli ini dan apakah kualitasnya bagus 

atau tidak, dan yang mengganjal adalah berapa besar kerugian pada pembeli 

jika udang tidak memungkinkan untuk dijual kembali alias berkualiatas rendah.  

                                                           
10

Muthaharatul Farida, “tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan di 

Desa Bulumanis Kidul Margoyoso Pati”, Skrpsi Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta 

2006. 
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Skripsi yang berjudul “Jual Beli Tebasan Ikan Perspektif Hukum Islam 

(studi kasus di pemancingan Tegal Weru Desa Margodadi kecamatan 

Margomulyo Kabunaten Sleman)”.11Menjelaskan objek atau barang yang sudah 

dibeli tidak bisa di serahkan semuanya, karena para pembeli mengambil objek 

ikan dengan cara memancing. Ikan yang sudah dijual belikan tidak dapat 

diserahkan sesuai dengan apa yang telah mereka akadkan. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu ini yaitu: jual beli sistem tebas, 

perbedaannya yaitu: objek yang diperjual belikan karena penelitian terdahulu 

ini obeknya adalah ikan dan penelitain yang dilakukan penulis adalah udang, 

dan obyek jual beli ini tidak dapat diserahkan sesuai dengan apa yang telah di 

akadkan karena jual beli ini menggunakan cara memancing. Sedangkan 

penelitian yang penulis lakukan sekarang yaitu: yang menjadi objek jual beli 

tidak nampak barangnya secara langsung namun harus ada penjelasan lebih 

lanjut mengenai udang yang masih di dalam tambak.   

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli 

Tebasan (studi jual beli salak pondoh di Desa Giri Kerto Turi 

Sleman).12Menjelaskan bahwa dalam perjanjian jual beli antara penebas dan 

petani, yang objeknya adalah salak pondoh dimana petani yang dirugikan, 

karena uang yang di dapat petani biasanya sangat kecil sedangkan hasil yang di 

                                                           
11

M. Adi Pranoto, “ Jual Beli Tebasan Ikan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di 

Pemancingan Tegal Weru Desa Margodadi Kecamatan Margomulyo Kabupaten Sleman”, 

skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2008).  
12

Siti Fadhilah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan (Studi Jual Beli 

Salak Pondoh di Desa Giri Kerto Turi Sleman)”. Skripsi Universitas Isalm Negeri (UIN) 

Yogyakarta (2003). 
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dapat oleh pembeli sangat banyak. Maka hal ini tejadi ketidaksesuaian harga 

oleh petani dengan hasil yang diperoleh pembeli.  

Persamaan dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama mengenai 

jual beli dengan sistem tebas, adapun perbedaan objeknya yaitu salak pondoh 

dan udang yang masih di dalam tambaknya. 

Berdasarka karya ilmiah di atas dapat diketahui bahwa penelitian 

mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem tebas sudah 

ada beberapa yang membahasnya. Namun penelitian mengenai jual beli udang 

dengan sistem tebas menurut Hukum Ekonomi Syariah yang masih dalam 

tambaknya yang tidak diketahui berapa jumlah udangnya belum pernah ada 

yang mengkajinya. Jadi bisa menjadi bukti bahwa penulisan skripsi ini tidak 

ada tindakan plagiasi. 

E. Kerangka Pemikiran 

Hukum Islam adalah hukum yang dapat diterapkan tanpa terhalang oleh 

problem waktu dan zaman. Hukum Islam selalu mampu menghadapi realitas 

perubahan sejarah, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Menurut 

Muhammad Muslehuddin hukum Islam dapat diterapkan kapanpun dan di 

manapun, karena hukum Islam sangat elastis sehingga dapat memberi jawaban 

secara relevan atas fenomena yang muncul di masyarakat.13 

Seperti masyarakat dewasa ini telah mengalami perubahan dan 

perkembangan jaman yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung 

dalam hukum muamalat mengenai jual beli udang dengan sistem tebas. 

                                                           
13

Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientasi, alih 

bahasa Yudian. W., Yasmin, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), hlm. 126. 
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Bermuamalat salah satu bentuk kegiatan manusia yang perlu mendapatkan 

perhatian penuh, yaitu dalam hal jual beli. Karena jual beli merupakan 

kebutuhan daruri dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup 

tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan kebutuhan yang sangat 

esensial bagi makhluk sosial, karena kebutuhan ini tidak dapat dicapai jika 

dilakukan sendiri, tanpa adanya orang lain dan dalam pelaksanaannya harus 

selalu mengingat prinsip-prinsip muamalat, yang dirumuskan sebagai berikut:  

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang 

ditentukan lain oleh al-Qur‟an dan sunnah Rasul. 

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-

unsur paksaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat 

an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:  

 ُكلُْى ْا أ ْهَى لَُكْن بَْيٌَُكْن بِاْ ْلبَِطِل إآِلَّ أَ ْى تَُكْى َى تَِجزَ 
ةً  يَا أَ يُّهَا ا لَِّذ ْيَي آ َهٌُى ْا الَ تَأْ

ًْفَُسُكْن إِىَّ ا هللَ َكا َى بُِكْن َر ِحْيًواَعْي تََزا ٍض  ٌُْكْن َو الَ تَْقتُلُْىا أَ  ِه

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.14  

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat 

dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat. 

4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari 

unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.15 

                                                           
14

An-Nisa (3) : 29. 
15

Ahmad azhar basyir,  Asas-asas Hukum Muamalat,  (Hukum perdata Islam), 

(Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16. 
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Adapun pelaksanaan jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES) dalambuku ke II bagian keenam mengenai objek Bai‟ pasal 76 

adalah :  

1. Barang yang diperjual belikan harus sudah ada. 

2. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan. 

3. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki 

nilai/harga tertentu. 

4. Barang yang dijualbelikan harus halal. 

5. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli. 

6. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui. 

7. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kehususan barang yang 

dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli. 

8. Sipat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak 

memerlukan penjelasan lebih lanjut. 

9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.16 

Islam menetapkan kebolehan jual beli sebagaimana dinyatakan dalam 

keterangan al-Qur‟an dan as-sunnah. Misalmya firman Allah: 

َو أََحَل هللاُ ا ْلبَْيَع َو َحَزَم ا لِز بَا.
17

       

Ayat di atas menerangkan tentang kebolehan jual beli dan merangkan 

keharaman riba. Jual beli dikatakan sah apabila di dalam jual beli terdapat 

unsur saling ridha antara penjual dan pembeli, atau sebaliknya, apabila dalam 

                                                           
16

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (KHES) buku II bagian ke enam tentang objek 

Bai‟ pasal 76.  
17

Al-Baqarah (2): 275.  
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jual beli terdapat unsur tidak saling ridha, maka transaksi tersebut tidak sah. 

Menurut hukum Islam praktek jual beli yang juga dilarang adalah garar atau 

secara bahasa mempunyai makna penipuan. Dalam konteks jual beli, praktek 

garar berarti semua jual beli yang mengandung ketidak jelasan, seperti 

pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat di pastikan jumlah dan ukurannya 

atau tidak mungkin diserah terimakan.18 Jual beli yang diperintahkan oleh 

Islam adalah jual beli yang bersih dari unsur-unsur penipuan. 

Selain ada unsur garar dalam obyek jual beli tebas yang di lakukan 

masyarakat Desa Legokjawa, jual beli ini juga merupakan adat dan kebiasaan 

penduduk setempat yang sudah cukup lama terjadi, yang mana adat atau 

kebiasaan ini telah diterima oleh penduduk desa Legokjawa sebagai suatu 

kebiasaan dalam bermuamalat. Karenanya hal itu tidak boleh bertentangan 

dengan ketentuan syara; sesuai dengan ungkapan ulama yang berkenaan 

dengan ini, adalah: 

َوت   . اَْلَعا َد ةُ ُهَحكَّ
19

 

Maksud kaidah di atas adalah bahwa setiap adat atau tradisi masyarakat 

dapat di jadikan alasan untuk menetapkan suatu hukum tertentu. Dalam istilah 

bahasa Arab, adalah bererti tradisi. Istilah lain dari tradisi adalah „urf.20 

„Urf adalah segala sesuatu yang telah di kenal oleh manusia karena 

telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau 

                                                           
18

Ghufran A. Mas‟adi, Fiqh Muamalat Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2002), hlm. 133. 
19

As-Suyuti, Al-Ashabah wa an-nazir fi qawa‟id furu „figh as-Syafi‟i, (Beirut: Dar al-

Fikr, 1995), hlm. 91.  
20

Moh. Kurdi Fadal, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm.69. 
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dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut 

sebagai adat. Menurut ahli syara‟, „urf bermakna adat dengan kata lain „urf dan 

adat itu tidak ada perbedaan. „urf tentang perbuatan manusia, mislanya jual beli 

yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dengan tidka mengucapkan 

sigah.21 

Namun sebenarnya adat itu lebih luas dari pada „urf, sebab adat itu 

kadang terdiri dari adat perorangan, bagi orang tertentu. Maka hal itu tidak bisa 

dikatakan „urf, dan kadang-kadang terdiri dari adat masyarakat. Maka inilah 

yang disebut „urf, baik „urf itu bersifat khusus atau „urf bersifat umum.22 

„Urf di bagi menjadi dua macam:  

1. „Urfsahih yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan 

tidak berlawanan dengan dalil syara‟ serta tidak menghalalkan yang 

haram dan tidak pula menggurkan kewajiban. Misalnya saling 

pengertian manusia atau kebiasaan manusia mengenai transaksi 

borongan. 

2. „Urf Fasid ialah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, tetapi 

berlawanan dengan syara‟, atau menghalalkan yang haram dan 

menggurkan kewajiban. Misalnya manusia saling mengerti untuk 

melakukan perbuatan negatif dalam hal upacara kelahiran anak dan 

dalam hal kedudukan, serta hubungan riba dan perjanjian perjuadian.23 

                                                           
21

Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh, alih bahasa masdar Helmy, (Bandung: 

Gema Risalah Pres, 1997), hlm. 149.  
22

Syarmin  Syukur, Sumber-Sumber Hukum Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 

205. 
23

Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh, hlm. 150. 
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Para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan pedoman 

hukum adalah:  

1. Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal masyarakat umum. 

2. Diterima akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik. 

3. Tidak bertentangan dengan nas al-Qur‟an dan as-sunnah.24 

F. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research). Untuk memperoleh data yang lengkap dengan penelitian ini 

maka penulis akan melakukan pengumpulan data yang berupa dokumen 

dan wawancara.Metode yang digunakan untuk pendekatan masalah ini 

adalah kualitatif yang bersifat deskriftif, yaitu penelitain yang bertujuan 

memberikan penelitian terhadap keadaan dan fenomena sosial yang 

berhubungan dengan praktek jual beli udang menggunakan sistem tebas. 

2. Sumber Data 

a. sumber data primer 

Yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) 

dari sumber pertamanya.25 Adapun yang menjadi sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah kepada penjual, pembeli, dan masyarakat 

sekitar Desa Legokjawa Kecamatan Cimerak Pangandaran. 

b. Sumber data Sekunder 

                                                           
24

Moh. Kurdi Fadal, Kaidah-Kaidah Fikih, hlm. 69. 
25

Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93. 
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Yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang 

dari sumber pertama. Dapat juga di katakan data yang tersusun dalam 

bentuk dokumen-dokumen.26 

3. Jenis Data  

Jenis data yang dilakukan dalam penulisan ini menggunakan data 

kualitatif deskriptif, yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam 

menggambarakan keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi 

tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang 

diinginkan.
27

 

4. Tehnik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Menurut Cartwright dalam Haris Herdiansah (2010 : 131) Observasi 

adalah proses melihat, mengamati dan mencermati, serta merekam. 

Metode ini dilakukan oleh penulis untuk melihat langsung praktek jual 

beli udang dengan sistem tebas di Desa Legokjawa Kecamatan 

Cimerak Pangandaran. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewe) yang 

                                                           
26

Ibid., hlm. 94. 
27

Canselo G. Sevilla, Pengantar metode penelitian, (terj) Alimuddin Tuwu, (Jakarta: 

UI, Press, 1993), hlm, 73.  
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memeberikan jawaban atas pertanyaan itu.28 Maksud digunakannya 

wawancara dalam penelitian ini ialah untuk mendapatkan data yang 

benar dan akurat, yang tidak terdapat dari data dokumentasi. 

Wawancara ini akan di ajukan kepada penjual, pembeli, saksi-saksi 

dan masyarakat Desa Legokjawa kecamatan Cimerak Pangandaran. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi ini sebagai cara untuk mengumpulkan data dari 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. 

Dokumen ini biasanya berupa bahan tertulis yang mengandung 

keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang 

masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. 

5. Pengolahan Data 

Pengolahan data dapat dilakukan dengan mereduksi data yaitu dapat 

diartikan sebagai suatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada 

penyederhnaan data, pengabstrakan data, dan  transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam kegiatan ini 

memilih tentang mana bagian data yang harus di buang atau di beri 

peringkasan. Jadi dalam kegiatan reduksi data dilakukan penjamahan data, 

penggolongan data, pengarahan data, pembuangan data yang tidak perlu, 

pengorganisasian data untuk bahan menarik kesimpulan.  

Adapun proses pengolahan data selanjutnya adalah penyajian data yang 

dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun sehingga 

                                                           
28

Lexy j. Moleong, metode penelitian kualitatif, edisi revisi, cet. Ke-8, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.186. 
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memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Sejak langkah awal dalam pengumpulan data, penulis sudah 

mulai mencari arti tentang segala hal yang telah di catat atau disusun 

menjadi suatu konfigurasi tertentu. Pengolahan data kualitatif tidak akan 

menarik kesimpulan secara tergesa-gesa tetapi secara bertahap dengan tetap 

memperhatikan perkembangan perolehan data.29 

6. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriftif analisis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah 

penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang di selidiki 

(seseorang,lembaga, masyarakat, pabrik, dll) sebagaimana adanya 

berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang.30 Teknik analisis 

dat yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Penelitain kualitataif 

adalah penelitian yang temuannya tidak di peroleh melalui prosedur 

statistik atau bentuk hitungan lainnya. Jadi, dalam penelitian ini tidak akan 

menggunakan pendekatan statistik/kunatitatif dalam menghasilkan 

temuan.31 

                                                           
29

Diachs-an-nur.blogspot.co.id, diakses tanggal 23 Januari 2018 pukul 20:23 WIB 
30

Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 67. 
31

Anslem Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2003), hlm.  4. 


